
 

 

Nieuwsbrief voorjaar 2012 
 

Geachte Vriend van de kudde, 
 
De nieuwsbrief voorjaar 2012 ligt voor u. Zoals we in de vorige nieuwsbrief al 
schreven was niet alleen de zomer maar ook het najaar uitzonderlijk. De heide stond 
er prima bij en in het mooie najaar was er voldoende vreten voor de schapen. Ze 
konden daardoor tot in december op de heide verblijven.  
 
De laatste weken zijn er weer veel lammetjes geboren. Normaal gaan de schapen op 
het einde van het seizoen terug naar de boerderij. Deze winter verbleef de kudde in 
de schaapskooi op de Groote Heide. De geboorte van de lammetjes is altijd weer 
een bijzondere gebeurtenis en dit jaar op een bijzondere plaats. 
 
Graag nodigen we u uit om op deze prachtige locatie naar de lammetjes te komen 
kijken op zondag 25 maart. U bent welkom van 13.30 – 15.30. Een uitnodiging volgt. 
 
 
Kudde in 2011 
 
Jaarlijks stelt de herder met Staatsbosbeheer een begrazingsverslag op. In het 
verslag staat de prestatie van de kudde. In 2011 graasde de kudde van 350 schapen 
in totaal 1298 uren. Ook een kudde van ca. 300 rammen droeg bij aan die begrazing. 
Bij elkaar ruim 450.000 graasuren! Ongeveer de helft van de tijd graasde de kudde 
binnen een raster. De resterende tijd ging de kudde met de herder de heide op. Niet 
alleen op de Groote Heide maar ook de kleinere heide terreinen werden door de 
kudde bezocht. De herder nam de kudde dan mee over de corridor. Deze werd ‘en 
passant’ begraasd. Op enkele terreinen hielpen Schotse Hooglanders de schapen 
mee met het verwijderen van de opslag van boompjes.      
Zowel Staatsbosbeheer als de stichting zijn erg tevreden over de behaalde resultaten 
in 2011. 
 
 
 
De schaapskudden in 2013? 

Jaarlijks ontvangt de stichting een vergoeding voor het houden van een kudde met 
een bijzonder ras: het kempisch heideschaap. De financiële steun, die voorheen 
vanuit de Rijksoverheid uit ILG budget kwam wordt door de bezuinigingen zeer 



onzeker. Staatssecretaris Henk Bleker heeft, na ingrijpen van de Tweede Kamer, 
toegezegd om voor 2012 nog wat geld beschikbaar te stellen aan gescheperde 
kuddes. Daarna moeten de kuddes zichzelf gaan bedruipen. Aldus een schrijven van 
staatssecretaris Bleker (EL&I) in een brief aan de Stichting Schaapskudde 
Haaksbergen.  

In de praktijk betekent dit dat de vergoeding voor onze kudde waarschijnlijk bijna 
halveert in 2012. Hoe het in 2013 gaat lopen is nog niet bekend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De schaapskooi op de 
Groote Heide 
 

 
 
Van onze penningmeester 
 
U zou onze penningmeester enorm helpen om uw bijdrage voor 2012 à € 15,-, als  
‘vriend van de schaapskudde’, over te maken. Kunt u ook als ambassadeur optreden 
in uw familie en kennissenkring?  
 
We zouden het natuurlijk betreuren als u afziet van uw bijdrage aan de kudde. Mocht 
dat onverhoopt toch het geval zijn, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven op 
e-mail adres: info@schaapskuddegrooteheide.nl. 
 
Tevens verzoeken wij u, als u dat wenst en nog niet gedaan heeft, ons uw e-
mailadres door te geven zodat wij u ook per e-mail op de hoogte kunnen houden van 
het wel en wee van de schaapskudde. 
 
 
Agenda / ontmoetingen met de schaapskudde: 
19 Maart  Jaarmarkt Leende (Lint mert) 
25 Maart Lammetjes kijken bij de schaapskooi 
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